
KONKURS DLA DOKTORANTÓW 

„JUST TRANSITION FOR SILESIA” 

 

 

Przyjęte przez Komisję Europejską założenia polityki klimatycznej (European Green 

Deal) przewidują, że kraje Unii Europejskiej doprowadzą do neutralności emisyjnej 

gospodarki i przemysłu do roku 2050. Osiągniecie tego celu stanowi olbrzymie wyzwanie 

szczególnie dla regionów takich jak Górny Śląsk, które w szczególny sposób związane dotąd 

były z wysokoemisyjnym przemysłem, opartym na eksploatacji paliw kopalnych. Zgodnie 

z planem Komisji Europejskiej regiony te mają opracować i wdrożyć „terytorialne plany 

sprawiedliwej transformacji”. Są one warunkiem korzystania ze specjalnej puli funduszy UE 

przeznaczonych na wsparcie prowadzenia przekształceń regionów europejskich w sposób 

społecznie akceptowalny i łagodzący skutki gospodarcze i społeczne bardzo głębokich zmian 

umożliwiających odejście od dotychczasowego modelu korzystania z zasobów naturalnych. 

W Uniwersytecie Śląskim, w powiązaniu z Centrum Badawczym Polityki Publicznej 

i Problemów Regulacyjnych działa od kilku miesięcy interdyscyplinarna grupa badawcza 

„Sprawiedliwej Transformacji” (Just Transition Research Group). Badania naukowe 

i aktywny udział w przeobrażeniach czekających nasz region i inne podobne miejsca 

w Europie staną się jednym z kluczowych obszarów aktywności Uniwersytetu Śląskiego 

w nadchodzących dekadach. Dlatego ogłaszamy otwarty konkurs dla doktorantów 

Uniwersytetu Śląskiego (uczestników zarówno Szkoły Doktorskiej, jak i studiów 

doktoranckich dowolnego trybu) na sporządzenie krótkich opracowań naukowych (working 

papers) dotyczących wybranych aspektów „Sprawiedliwej Transformacji” na następujących 

zasadach: 

 

1. W terminie do 30 kwietnia 2020 roku zainteresowani doktoranci mogą przesłać na 

adres cbpr@us.edu.pl krótką propozycję tematu opracowania (maks. 500 słów). 

Propozycje mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim. Podjęty temat może 

stanowić na przykład analizę pojęciową, ujęcie komparatystyczne, propozycję rozwiązania 

określonego problemu poprzez wdrożenie autorskiej koncepcji, metaanalizę badań zastanych, 

studium empiryczne itp. 

2. W terminie do 7 maja 2020 roku członkowie Zespołu Badawczego Sprawiedliwej 

Transformacji dokonają wyboru maksymalnie trzech propozycji i poinformują o tej decyzji 

autorów. 

3. Wybrani autorzy w terminie do 15 czerwca 2020 roku opracują zgodny 

z przedstawioną propozycją working paper o objętości od 6500 do 10000 słów (od ok. 18 do 

30 stron standardowego maszynopisu). 

4. Opracowanie może być przygotowane w języku polskim lub angielskim. 



5. Tematyka propozycji może obejmować dowolne zagadnienia związane z pojęciem 

„sprawiedliwej transformacji”, w szczególności społecznych, filozoficznych, 

psychologicznych, kulturowych, politycznych i prawnych aspektów polityk publicznych 

w optymalny sposób mogących służyć praktycznej realizacji idei „sprawiedliwej 

transformacji”. 

6. Autor każdego z wybranych opracowań otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 

3 tys. zł (brutto), a sporządzony przez niego working paper będzie udostępniany przez 

Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych UŚ władzom regionu 

i interesariuszom zewnętrznym zaangażowanym w proces programowania i realizacji 

transformacji Śląska. Autorzy zostaną także zaproszeni do udziału w pracach Grupy 

Badawczej Sprawiedliwej Transformacji. 

7. Autorzy opracowań pozostaną właścicielami praw autorskich, tak aby zawarte w nich 

treści mogli w całości lub w części wykorzystać niezależnie do przygotowania publikacji 

o charakterze stricte naukowym. 
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